
Välkommen till 
distriktsstämman!
Både Karlshamn och Asarum/Svängsta distrikten 
kallas till distriktsstämma.

Onsdagen den 22 april kl. 19.00  
Stadsteatern
Om man vill åka buss från Coop Konsum Svängsta eller från Coop Konsum i 
Asarum anmäls detta till respektive butik

2014Vår 
verksamhet

Nu över

13.600
medlemmar!

2014

Vi är Karlshamns
hållbaraste företag!

Karlshamns  
kommun firade  
350 år 
2014

På privilegie- 
dagen den 15 sept. 
bjöd Coop Karlshamn 
på tårtkalas på torget. 
Över 3500 tårtbitar 
portionerades ut under 
några timmar.

Med motiveringen

Med mod och nyfikenhet 

driver företaget sin personal, verksamhet 

och sina kunder mot en hållbarare värld.

Nya tekniker realiseras. Samarbeten och 

samhällsengagemang skapas över gränser.

Företaget är ett föredöme för det hållbara 

utvecklingsarbetet på både lokal och  

regional nivå.

går Hållbarhetspriset till  Coop Karlshamn



Ordinarie föreningsstämma
De på distriktsstämmorna valda fullmäktige kallas till ordinarie 
föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl 19.00 i Folkets Hus 
i Karlshamn.

Förslag till dagordning
 1. Stämman öppnas
 2.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
 3.  Fastställande av röstlängd.
 4.  Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i 

föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
 7.  Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
 8.  Framläggande av revisionsberättelsen.
 9.  Fastställande av resultat- och balansräkningarna. 
 10. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen. 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.
12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för föreningens ledning.
13.  Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de för-

troendevalda i föreningen.
14.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 25.
15.  Val av styrelseordförande.
16.  Val av ledamöter i styrelsen enligt § 25.
17.  Val av revisorer och ersättare enligt § 30.
18.  Val av valberedning enligt § 24.
19.  Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.
20.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
21.  Motioner.
22.  Övrigt.
23.  Avslutning.

Styrelsen
Valda 2014 för ett år:
Christer Florén, Karlshamn Ordförande
Bengt Spogardh, Asarum Vice ordförande
Karin Gunnarsson, Karlshamn 
Thomas Ahlford, Karlshamn
Ingemar Holm, Karlshamn
Ylva Eriksson, Karlshamn 
Marie Johansson, Asarum
Anders Karlsson, Svängsta
Lena Sandgren, Karlshamn
Caroline Andersson, Asarum Personalrepresentant 
Linda Johansson, Mörrum Personalrepresentant
Adjungerande:
Conny Berg VD

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.

Revision
KPMG AB har i samarbete med av föreningsstämman valda 
revisorer Lars-Inge Kjellberg och Kurt Johansson reviderat 
räkenskaperna och granskat förvaltningen i övrigt. Suppleant för 
revisorerna har varit Karl-Erik Björk.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 maj 2014.

Valberedning
Vid 2014 års stämma valdes följande att förbereda valen till 2015 
års stämma:
Gert Eriksson, Bo Gunnarsson, Kerstin Gustafsson (samman-
kallande), Ingemar Oscarsson, Lena Ström Svensson.

Distriktsstämmans dagordning
 1. Stämman öppnas av distriktsfullmäktiges ordförande. Godkännande av dagordning

 2.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.

 3.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

 4.  Rapport om föreningens verksamhet.

 5.  Rapport om butikernas verksamhet i distriktet.

 6.  Rapport om motioner.

 7.  Medlemmarnas frågestund.

 8.  Val av distriktens ombud och ersättare till föreningsstämman enligt § 19.

 9.  Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning enligt § 24.

 10. Avslutning

Medtag ditt MedMera kort till 
stämman. Förutom dagordningen 
blir det servering. Stämmopresent 
till de medlemmar som deltager i 
stämmoförhandlingarna.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Coop Karlshamn 
Ekonomisk förening, organisationsnummer 736200-1278, avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Försäljningen
Föreningens omsättning blev 254 miljoner kronor före utbetald åter-
bäring. Vi betalade ut 2,5 miljoner kronor i återbäring fram t.o.m. juni 
2014 då återbäringen togs bort. Vår omsättning blev då 252 miljoner 
kronor, vilket är en minskning med 94 tusen kronor mot föregående 
år. I volym är det en minskning med 0,6 %.
I resultaträkningen redovisar vi nettoomsättning reducerat med 
återbäring, medlemspoäng och moms.
Trots den stenhårda konkurrensen för dagligvaruhandeln i vår 
kommun lyckades vi vända en negativ trend för våra Coop Konsum-
butiker. Coop Forum hade en liten minskning och Citygallerian 
Kosmetik & Hälsokost minskade också omsättningen. Det är mycket 
tillfredställande att våra Coop Konsumbutiker visar omsättnings-
ökningar 2014. Mycket av ökningen beror på att vi i Asarum gjort 
en ombyggnad med lyckat resultat samt att vi i Svängsta har haft ny-
inflyttning i samhället och genomfört en översyn hur vi arbetar med 
våra kundkontakter. Butiken i Österport fick  förutom Post i butik 
även in Privpak från Schenker, vilket gjorde att vi ökade antalet besök 
i butiken och därmed fick högre omsättning. Den lilla omsättnings-
minskning vi hade på Coop Forum ser vi som en tillfällig nedgång, 
och trots minskningen gjorde Coop Forum sitt bästa resultat någon-
sin, vilket är tillfredsställande. 
Coop Karlshamn har som målsättning att vara bästa alternativet för 
sina medlemmar och kunder när det gäller pris, kvalitet, ekologiska 
alternativ, lokalt producerade produkter samt förstås gå i bräschen för 
den hållbara utvecklingen i driften för våra butiker.

Investeringar 
Vi investerade 1,3 miljoner kronor under 2014. Den största delen 
av våra investeringar är i nya bilar. Vi har också investerat i en 
packmaskin och returmaskin för tomglas på Österport. Laddsta-

tionen på Coop Forums parkering äger Karlshamn Energi AB. Vår 
del i denna är att vi bjuder på marken samt att vi har varit med och 
delvis finansierat densamma.

Ekonomi – Resultat
Föreningens resultat efter finansiella poster är + 2,3 miljoner 
kronor. Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att vi 
gjort en resultatförbättring på över 5,5 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. Coop Forum gjorde sitt bästa resultat sedan 
invigningen 2007. Butikerna i Asarum och Österport visar också 
positiva resultat medan Svängsta och Citygallerian Kosmetik & 
Hälsokost redovisar ett litet negativt resultat. 
Antalet årsanställda är 68 (69).
Vårt resultat efter skatt är 2 910 386 kronor. Kvar från föregående 
år finns balanserat 6 151 kronor. Efter stadgeenlig avsättning till 
reservfond föreslår styrelsen avsättning till dispositionsfond
2 500 000 kr och att resterande balanseras i ny räkning .  Vi har en 
stark balansräkning och soliditet i föreningen.

Medlemmar/Ägare
Under året har det tillkommit 230 nya medlemmar. 170 medlem-
mar har utträtt under året. Totalt har nu Coop Karlshamn 13 600 
medlemmar, därav 131 dödsbon.
Det är mycket viktigt för föreningen att ha medlemmarnas förtroende.

Aktuellt
Efter några tuffa år kunde vår förening äntligen visa ett positivt 
resultat. De tre år vi haft återbäring har tyvärr resulterat i stora 
förluster för vår förening. Från halvårsskiftet 2014 togs återbä-
ringen bort och det har hjälpt oss att få ett plusresultat. Men 
det är inte bara borttagandet av återbärningen som gjort att vi 
förbättrat resultatet. Stora avskrivningar från vår investering av 
Coop Forum upphörde 2014. Flera av våra nyckeltal har förbätt-
rats. Villkoren med Coop centralt har förbättrats genom åren 
också. Många bäckar små gör den stora resultatförbättringen. 

Saldobesked
Vill man ha sitt saldobesked kan 
detta beställas via info@coopkarls-
hamn.se. Det går även att beställa 
sitt saldobesked på Coop Forums 
kundtjänst eller hos Coop Konsum 
Asarum, Svängsta eller Österport. 

Från och med 1 januari 2015 flyttades alla 
konton i KF Sparkassa juridiskt till Med-
Mera Bank. Detta innebär att man som 
kund får insättningsgaranti på sina pengar.
 Hos MedMera Bank erbjuds du  som är 
medlem och har ett MedMera-kort ett 
enkelt och avgiftsfritt sparande.
Coop Sparkonton är med andra ord ett 

mycket bra alternativ till de tradionella 
bankerna för våra medlemmar. 

Aktuella räntor (2015-01-10) 
Coop Fasträntekonto, 3 år ................ 1,25 %
Coop Kapitalkonto ............................. 0,90%
Coop MedMera Betala Före .............. 0,10% 

Medlemskonto och  
sparpremier
Räntan för 2014 på medlemskontot är 
1,93%. Dessutom utgår sparpremie på 100:- 
när medlemskontot första gången uppnår 
1.000:-, 2.000:-, o s v.

Försäkringar
Föreningens fastigheter, maskiner och 

inventarier är brandförsäkrade för återan-
skaffningsvärdet. Försäkringsavtalet med 
Trygg Hansa innehåller inte särskilt angivna 
försäkringsbelopp.

Personalutbildning
För föreningens utveckling och framtid 
är personalens engagemang och kunskap 
avgörande. Under året har flera av persona-

len gått på interna och digitala utbildningar 
som bedrivs genom Coop.

Skyddskommitté
Skyddskommittén har i samarbete med 
Företagshälsovårdcentralen utfört skydds-
rond i stormarknad och butiker och på 
sammanträden tagit upp aktuella problem 
och åtgärder.

KF Sparkassa - MedMera Bank
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens 
resultat enligt balansräkningen för Coop Karlshamn Ekonomisk 
förening 2 916 536,73 disponeras enligt nedan:
Avsättning till reservfond   145 519,00 
Avsättning till dispositionsfond   2 500 000,00
Balanseras i ny räkning  271 017,73
Summa  2 916 536,73

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har varit enligt följande:
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början  13 540
Antal tillkomna under året  230
Antal avgångna under året –  170
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut  13 600
Avgår dödsbon/inaktiva  –  131
Antal aktiva medlemskonton vid årets slut  13 469

            

Resultaträkning 2014-01-01 – 2014-12-31
 Not nr 2014 2013
Belopp i kr 1
Nettoomsättning  218 496 452 219 208 718
Kostnad för sålda varor  – 168 738 849 – 170 912 102 
BRUTTORESULTAT   49 757 603  48 296 616
Försäljningskostnader 2 –  45 622 702 – 49 350 549
Administrationskostnader 3       – 3 887 627 – 3 675 492
Övriga rörelseintäkter   2 330 660  1 798 191
RÖRELSERESULTAT 4,5  2 577 934 – 2 931 234
Resultat från finansiella poster 
Resultat från övr. värdepapper/fordringar som är anläggningstillgångar 6  47 648  6 562
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7  155 192  287 924
Räntekostnader och liknande resultatposter  – 512 440 – 652 056
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER  – 309 600 – 357 570
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   2 268 334 – 3 288 804

Skatt på årets resultat 8  642 052  0
ÅRETS RESULTAT   2 910 386 – 3 288 804

Vårt Miljöarbete
Coop Karlshamn Ekonomisk förenings butiker ska inte bara vara 
bra butiker att handla i, vi vill också något mer med vår förening. 
Ett bra exempel på detta är vårt miljöarbete för ett mer hållbart 
samhälle. 2014 var första helåret som våra 680 solpaneler var i drift. 
Produktionen av el överträffade alla våra förväntningar. Vårt sol-
cellstak producerade hela 165 000 kWh. Detta är ca 8,5 % av vårt 
behov på Coop Forum Karlshamn. Det kanske inte låter så mycket 
med 8,5 % men när vi brukar informera intresserade så säger vi att 
vårt solcellssystem producerar el som räcker till 9-10 normalstora 
eluppvärmda villor. Då blir det lättare att förstå hur stor vår anlägg-
ning är. Det organiska avfall vi kasserar slängs i en komprimator 
som kallas Biosimplex, både opaketerat och paketerat. Detta avfall 
pressas i komprimatorn till något som kallas slurry. Denna slurry 
skickas vidare till en anläggning där slurryn förädlas till biogas och 
gödsel. Förpackningarna går till brännbart avfall.
För att fullfölja kretsloppet med vårt organiska avfall beslutade vi 
att under 2014 investera i en ny lastbil som vi kör varor med mellan 
våra enheter. Denna lastbil  går självklart på biogas. För att spetsa 
till det lite har vi stripat bilen med pratbubblor, med budskapet 
”Jag har bara mat i Tankarna”.
I slutet av året invigdes en snabbladdningsstation för bilar på Coop 
Forums parkering. Detta genom ett mycket bra samarbete med 
Karlshamn Energi. Snabbladdningsanläggningen är i dagsläget 

Blekinges mest kompletta för att olika modeller ska kunna ladda 
sina bilar.
2015 fortsätter vi på den inslagna vägen med att se vad vi kan 
förbättra för vår miljö. Vi ser det som en viktig del av vår verksam-
het att verka för ett mer hållbart samhälle. I skrivande stund har 
vår förening vunnit Karlshamns Hållbarhetspris 2014. Det är med 
stolthet och glädje vi tog emot denna fina utmärkelse.

Till sist
Vår försäljningsutveckling har senaste året stabiliserats mot 
föregående år. Extra roligt är det att alla våra tre Coop Konsum-
butiker haft volymökningar. För Coop Forums del hade vi ett litet 
volymtapp och det känns som om vi kan ta igen detta under 2015 
trots den stenhårda konkurrensen som råder i vår kommun.
När det gäller våra butiker så är målsättningen att vi ska utveckla 
dessa. Vår grundidé är att behålla och utveckla de butiker som vi 
driver, men man vet ju aldrig hur vår framtid ser ut.
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt stora tack till alla an-
ställda för gott arbete, utan era fantastiska arbetsinsatser hade inte 
föreningen varit där den är idag.
Vi vill också tacka alla förtroendevalda för era insatser i förening-
en och tack alla medlemmar för att ni stöttar oss så vi fortfarande 
har en ledande ställning i Karlshamns kommun. 
    Karlshamn i mars 2015
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Resultaträkning 2014-01-01 – 2014-12-31

Balansräkning 2014-12-31
 Not nr 2014-12-31 2013-12-31 
TillgångAR
AnlÄggningSTillgångAR 

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 9 50 170 061 50 784 998
Inventarier, verktyg och installationer 10 2 782 369 2 442 500
Pågående nyanläggningar  11 0 2 246 769
SUMMA MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  52 952 430 55 474 267

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser i KF  4 819 606 4 819 606
Andra långfristiga värdepappersinnehav  102 082 95 740
Uppskjuten skattefordran  642 052 0
Andra långfristiga fordringar  1 025 000 1 025 000
SUMMA FINANSIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  6 588 740 5 940 346

SUMMA ANLäGGNINGTILLGÅNGAR  59 541 170 61 414 613

Omsättningstillgångar   
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror  13 624 959 13 290 493
SUMMA VARULAGER  13 624 959 13 290 493

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  826 089 886 714
Skattefordran  462 275 504 300 
Övriga kortfristiga fordringar  303 096 73 611
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 248 993 2 064 547
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR  4 840 453 3 529 172

Kassa och bank  30 250 741 26 554 546
SUMMA OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR  48 716 153 43 374 211

SUMMA TillgångAR  108 257 323 104 788 824

EgET KAPiTAl OCH SKUlDER 

Eget kapital 13  
Bundet eget kapital   
Inbetalda insatser  2 989 797 3 032 352
Reservfond  5 843 024 5 843 024
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL  8 832 821 8 875 376

Fritt eget kapital
Dispositionsfond  47 800 000 51 000 000
Balanserad vinst            6 151 94 955
Årets resultat   2 910 386 – 3 288 804
SUMMA FRITT EGET KAPITAL  50 716 537 47 806 151

SUMMA EGET KAPITAL  59 549 358 56 681 527

Övriga avsättningnar 14 669 349 0 

långfristiga skulder 15
Skulder till kreditinstitut  20 200 000  20 800 000
Medlemsinlåning            2 186 153 2 244 758
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  22 386 153 23 044 758
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 15 600 000 600 000
Leverantörsskulder  14 292 330 14 484 013
Övriga kortfristiga skulder  1 875 168 1 524 727
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 8 884 965 8 453 799

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  25 652 463 25 062 539

SUMMA EgET KAPiTAl OCH SKUlDER  108 257 323 104 788 824
Ställda säkerheter 17 40 000 000 40 000 000
Ansvarsförbindelser 18 172 005 169 315
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NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten 
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Tilläggsupplysningar
Belopp i kronor

                                                                                                            Not nr  2014  2013 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                                 
Rörelseresultat efter finansiella poster                                                       19  2 268 334 – 3 288 804
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                     20  3 491 371  4 783 486

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital  5 759 705  1 494 682

Ökning/minskning varulager –   334 466  126 986
Ökning/minskning kundfordringar  60 625 – 44 446

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar – 1 371 906  2 685 123 
Ökning/minskning leverantörsskulder – 191 683 – 1 067 389 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  781 607 – 87 138

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 703 882  3 107 818

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 1 261 025 – 2 419 374
Statligt stöd till solceller  787 500  0
Sålda materiella anläggningstillgångar  167 000  0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 2 – 530 002

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 306 527 – 2 949 376

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Förändring i insatskapital – 42 555 – 16 783
Amortering av skuld – 600 000 – 600 000
Förändring i medlemsinlåning – 58 605 – 140 249

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 701 160 – 757 032

årets kassaflöde  3 696 195 – 598 590

likvida medel vid årets början  26 554 546  27 153 136

likvida medel vid årets slut                                                                   30 250 741  26 554 546
 

Kassaflödesanalys
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande 
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter inte bedömts vara 
väsentlig. Dessa tillgångar har därför inte delats upp i komponenter.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 33 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år
Inga låneutgifter aktiveras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
föreningen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till 
anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer föreningen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 
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Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först 
in, först ut-metoden (FIFU). Föregående år värderades varulagret till ett kollektivt beräknat anskaffningsvärde. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i föreningen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och 
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I föreningen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Föreningens resultat belastas för kostnader i takt med 
att de anställdas tjänster utförts.

Förmånsbestämda planer
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning i de fall stiftelsens 
förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen 
tillgång. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfylls. 
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har 
tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. Offentliga bidrag relaterade till 
tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.

NOT 2 Operationella leasingavtal
    2014 2013
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år  179 498 214 560
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år  513 378 616 767
    692 876 831 327
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  214 560 191 058

NOT 3 Ersättning till revisorerna
    2014 2013
KPMG AB
Revisionsuppdraget  46 200 43 200
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  28 900 0
SUMMA    75 100 43 200
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NOT 4 Personal
Medelantalet anställda      
    2014 2013
Kvinnor    49 51
Män    19 18
TOTALT    68 69

löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
    2014 2013 
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören  903 611 869 863
Löner och ersättningar till övriga anställda  22 063 479 21 571 772
SUMMA    22 967 090 22 441 635

Sociala kostnader totalt  7 057 988 8 585 853
Varav pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören, inkl löneskatt 340 741 311 169
Varav pensionskostnader inklusive löneskatt för övriga anställda  150 286  1 290 314
Varav gottgörelse för pensionskostnader inkl löneskatt  – 994 080 0

Pensioner
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.  
Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2014 översteg pensionsskulden med 644 tkr (771 tkr).
VD:s pensionsålder är 65 år. Uppsägningstiden från föreningens sida är 12 månader.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
    2014 2013
Antal styrelseledamöter på balansdagen 
Kvinnor    6 6
Män    5 5
TOTALT    11 11

Övriga ledande befattningshavare 
Kvinnor    4 3
Män    4 4
TOTALT    8 7

NOT 5 Avskrivningar
    2014 2013
Försäljningskostnader  2 794 888  4 711 203  
Administrationskostnader  47 662 77 643
SUMMA    2 842 550 4 788 846

  
NOT 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
    2014 2013
Övriga utdelningar  41 308 1 202 
Återföringar av nedskrivningar  6 340 5 360
SUMMA    47 648 6 562

NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
   2014 2013
Ränteintäkter   155 192 287 924
SUMMA   155 192 287 924
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Eget kapital 2013-12-31 3 032 352 5 843 024 47 806 151 56 681 527

Förändring insatskapital exkl. utdelning – 42 555     – 42 555

 Årets resultat     2 910 386 2 910 386

Eget kapital 2014-12-31 2 989 797 5 843 024 50 716 537 59 549 358

Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital
NOT 13 Förändring av eget kapital

NOT 8 Skatt på årets resultat
   2014 2013
Uppskjuten skatt  642 052 0
Skatt på årets resultat  642 052 0
Redovisat resultat före skatt  2 268 334 – 3 288 804
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  – 499 033 723 537
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  – 5 949 – 3 639
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter  518 924
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 0 – 720 822
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag  504 464 0
Uppskjuten skatt taxerade underskott  642 052 0
Redovisad skatteintäkt  642 052 0

NOT 9 Byggnader och mark
 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 66 130 696 66 130 696
Omklassificering (från pågående nyanläggningar) 2 246 769 0
Statligt stöd till solceller – 787 500 0
Inköp 30 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 619 965 66 130 696
Ingående avskrivningar – 15 345 698 – 13 293 970
Årets avskrivningar – 2 104 206 – 2 051 728
Utgående ackumulerade avskrivningar – 17 449 904 – 15 345 698
Utgående restvärde enligt plan 50 170 061 50 784 998

NOT 10 Inventarier, verktyg och installationer
  2014-12-31 2013-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 45 350 487 45 195 085
Inköp  1 231 025 172 605
Försäljningar och utrangeringar – 19 846 738  – 17 203
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 734 774 45 350 487
Ingående avskrivningar – 42 907 987 – 40 188 072
Försäljningar och utrangeringar 19 693 926 17 203
Årets avskrivningar – 738 344 – 2 737 118 
Utgående ackumulerade avskrivningar – 23 952 405 – 42 907 987
Utgående restvärde enligt plan  2 782 369   2 442 500

NOT 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
 2014-12-31 2013-12-31

Under året nedlagda kostnader 0 2 246 769 
Utgående nedlagda kostnader 0 2 246 769 

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 216 977 216 977
Upplupna ränteintäkter 0 1 638
Förutbetalda övriga kostnader 518 207 356 826
Upplupna övriga intäkter 2 513 809 1 489 106
SUMMA  3 248 993 2 064 547
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NOT 14 Övriga avsättningar
 2014-12-31 2013-12-31 
Avsättning för Medmera poängskuld 669 349 0
SUMMA 669 349 0

NOT 15 Upplåning
 2014-12-31 2013-12-31 
Räntebärande skulder 
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut som förfaller från ett till fem år 2 400 000 2 400 000
Skulder till kreditinstitut som förfaller senare än fem år 17 800 000 18 400 000 
Medlemsinlåning 2 186 153  2 244 758
SUMMA 22 386 153 23 044 758
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 600 000 600 000
SUMMA 600 000 600 000
SUMMA räntebärande skulder  22 986 153 23 644 758

NOT 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2014-12-31 2013-12-31
Upplupna löner 2 049 088 2 085 625 
Upplupna semesterlöner 3 778 116 3 397 672 
Upplupna sociala avgifter 2 584 683 2 350 193 
Upplupna räntekostnader 41 258 51 802  
Övriga poster 431 820 568 507
SUMMA 8 884 965 8 453 799

NOT 17 Ställda säkerheter
  2014-12-31 2013-12-31 
För skulder till kreditinstitut   
Fastighetsinteckningar 40 000 000 40 000 000
SUMMA STäLLDA SäKERHETER 40 000 000 40 000 000

NOT 18 Ansvarsförbindelser
 2014-12-31 2013-12-31
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna   
eller avsättningar och som inte heller har täckning i   
pensionsstiftelsens förmögenhet 172 005 169 315 
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 172 005 169 315

NOT 19 Upplysning om betalda räntor
 2014 2013
Erhållen intäktsränta under året 155 192 287 924 
Erhållna utdelningar 41 308 1 202 
Betald kostnadsränta under året – 512 440  – 652 056

NOT 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
 2014 2013
Avskrivningar 2 842 550 4 788 846
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar – 14 188 0
Avsättning Medmera poängskuld 669 349 0
Nedskrivning/Uppskrivning – 6 340 – 5 360
SUMMA 3 491 371 4 783 486
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Karlshamn den 11 mars 2015
Conny Berg
Verkställande direktör

Christer Florén
Styrelsens ordförande 

Thomas Ahlford
Ylva Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 
den 16 mars 2015

Kurt Johansson              Lars-Inge Kjellberg
Förtroendevalda revisorer

Bengt Månsson
Auktoriserad revisor, KPMg AB

Karin Gunnarsson
Ingemar Holm
Marie Johansson
Anders Karlsson
Lena Sandgren
Bengt Spogardh

Caroline Andersson
Arbetstagarrepresentant

Linda Johansson
Arbetstagarrepresentant

Kurt Johansson    Lars-Inge Kjellberg
Förtroendevalda revisorer

Till föreningsstämman i Coop Karlshamn Ekonomisk förening, 
org.nr 736200-1278.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Karlshamn 
Ekonomisk förening för år 2014. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god re-
visionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade 
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Coop Karlshamn Ekonomisk förenings finan-
siella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För-

Bengt Månsson
Auktoriserad revisor, KPMG AB

valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi  tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Coop Karlshamn Ekonomisk förening för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller fören-
ingens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Karlshamn den 16 mars 2015
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Förpackad och 
oförpackad 
livsmedel 

kastas i Bio 
Simplexen.

Vår nya transportbil, Mercedes Sprinter 316 Biogas, körs på 
biogas från Slurryn, som kommer från oss själva.

Kasserad mat 
pressas ur 

förpackningen 
och sorteras till 

brännbart.

Det organiska 
avfallet som 

pressats ur kallas 
Slurry. Detta blir 
till biobränsle.

HÅLLBARAST
i Karlshamn

Med motiveringen

Med mod och nyfi kenhet driver företaget sin personal, 

verksamhet och sina kunder mot en hållbarare värld.

Nya tekniker realiseras.

Samarbeten och samhällsengagemang skapas över gränser.

Företaget är ett föredöme för det hållbara utvecklingsarbetet 

på både lokal och regional nivå.

går Hållbarhetspriset till

Coop Karlshamn

Från kasserad mat  
till Slurry som blir  

biobränsle  
efter förädling



Karlshamns distrikt
Ordinarie ledamöter
Bengtsson Berit Lindenborgsstigen 23 374 30 Karlshamn
Björk Karl-Erik Kungsg 84 374 38 Karlshamn
Eriksson Gert Lärkv 28 374 50 Asarum
Folkesson Kjell Loftv 9 374 95 Trensum
Fridlund Inger E Dahlbergsv 32 a 374 39 Karlshamn
Fridlund Kerstin Ågatan 4 374 36 Karlshamn
Gustafsson Kerstin Myntv 6 374 30 Karlshamn
Gustavsson Brittmarie Prästslättsv 14 374 40 Karlshamn
Hagberg-Hake Ingrid Gastaliden 15 374 31 Karlshamn
Hansson Carina Guövägen 153-12 374 96  Trensum
Hilmerklint Margot Tegv 14 c 374 52 Asarum
Jönsson Birgitta Kappev 4 374 70 Trensum
Jönsson Marina Kungsg 30 374 35 Karlshamn
Karlsson Mikael Bodetorpsvägen 135 374 94 Trensum
Karlsson Maj-Lis Getav 13 374 96 Trensum
* Oscarsson Ingemar Berglyckev 4 374 96 Trensum
Stenbäck Hans Västervångsv 14 374 33 Karlshamn
Svensson Maarit Bergsg. 28 374 34 Karlshamn
Svensson Ström Lena Erik Dahlbergsv. 77 B 374 39  Karlshamn
Väpnare Anneli Tingsv 10 374 52 Asarum
Winnetoft Linda Humleg 12 374 40 Karlshamn

Fullmäktigesuppleanter 
Berg Helena Kungsg. 40 A 374 36 Karlshamn
Berntsson Stina Gyngamålav 22 376 92 Svängsta 
Carlsson Pergunnar Lotsg 3 374 35 Karlshamn
Gard Ann-Kristin Björnbärsstigen 40 374 40 Karlshamn
Hasselberg Svensson Irene Timotejvägen 10 374 53 Asarum
Hansson Anki Regeringsg. 103 374 38 Karlshamn
Johansson Henrik Nygårdsvägen 7 374 53 Asarum
Johansson Rune Ekv 34 374 52 Asarum
Johansson Ulla-Britt N:a Holländarev 91-40 376 92 Svängsta
Karlsson Ulla Farmors vång 2 374 30 Karlshamn
Lundell Eva S Fogdelyckeg 26 b 374 36 Karlshamn
Nilsson Inga-Lill Alice Tegnersväg 3 374 35 Karlshamn
Nordesjö Ragnhild Tyskamöllev 16 374 96 Trensum
Persson SvenGunnar Holländarev 110 b 376 37 Svängsta
Sunnetoft Anna Praktbaggevägen 17 374 51 Asarum

Valberedning
* Ström Svensson Lena E Dahlb.v 77b 374 39 Karlshamn
Fridlund Kerstin Ågatan 4 374 36 Karlshamn
Papanikolaou Mike Tickv 7 374 40 Karlshamn
* = Sammankallande

Distriktets medlemsutveckling
Medlemmar 9 243 +  151

Karlshamns Distriktsfullmäktiges 
rapport
2014 blev ett ganska bra år för distriktets butiker. Coop Forum hade 
en liten volymminskning medan Österport hade en bra ökning. Tyvärr 
tappade vi lite volym på vår kosmetikbutik i Citygallerian. 2013 
hade vi ett tufft år så under 2014 har vi satt in flera åtgärder för att få 
ekonomin i balans. Efter 3 förlustår för föreningen kan vi efter 2014 
konstatera att föreningen åter igen skapat ett positivt resultat. Både ro-
ligt och viktigt är att Coop Forum 2014 skapade det högsta resultatet 
sedan invigningen 2007. även Österport lämnade ett bra överskott. 
Anledningen till överskotten är flera orsaker. Bl.a. togs återbäringen 
bort från 1 juli, avskrivningar på Coop Forum minskade, bättre villkor 
med Coop. Österport har sedan december 2013 fått in ytterligare 
ett postföretag i butiken nämligen Privpak. Detta har blivit mycket 
positivt för butiken med mer trafik av kunder.
Hela Coop Karlshamn jobbar hårt med ett hållbarare samhälle bl.a. 
investerade vi i en ny lastbil som vi använder för transporter mellan 
våra butiker. Lastbilen går förstås på biogas. Solcellsanläggningen på 
Coop Forum var igång hela 2014. Produktionen av el blev mycket 
större än vad vi förutspått. I slutet av året installerades en Laddstation 
för elbilar på Forums parkering. Denna har vi finansierat tillsammans 
med Karlshamn Energi. Första månaden var det hela 50 bilar som 
laddade hos oss. 
Distriktets butiker ser fram mot 2015. Vi tror på ett positivt år. Det 
nya poängsystemet börjar gå hem hos medlemmarna och enligt många 
experter hyllar de vårt medlemsprogram som det bästa på marknaden. 
Under verksamhetsåret har föreningsledningen medverkat på våra 
distriktsfullmäktigemöten och fortlöpande rapporterat om distriktets 
utveckling. På dessa möten diskuterar och analyserar vi kring våra 
butiker och verksamheter. 
Fullmäktige vill avslutningsvis rikta  
ett stort tack till personal,  
styrelse och medlemmar 
 för ännu ett år med  
gott samarbete.
Karlshamns 
Distriktsfullmäktige
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Asarums/Svängsta
distrikt
Ordinarie ledamöter
Fröberg Maj-Britt Hokav 243-2 374 92 Asarum
Geneback Bertil Vingatorpsv 8 374 53 Asarum
Gunnarsson Bo Lärkv 88 374 50 Asarum
Hansson Inga Britt Telev 13 374 52 Asarum
Hermansson Birgitta Skördarev 8 374 53 Asarum
Johnsson Marianne Valasjöv 65 376 92 Svängsta
Jönsson Ebbe Ollonv 3 374 52 Asarum
Karlsson Anders Åsvägen 13 376 35 Svängsta
Kulle Kristina Emnebodav 17 376 35 Svängsta
* Löfblom Sjöberg Inger Tostarpsv 141 374 92 Asarum
Nilsson Gunilla Hokav 243-3 374 92 Asarum
Petersson Birgit Pölsekruv 85 374 92 Asarum

Fullmäktigesuppleanter
Duvskog Ethel Rosendalsvägen 36 374 91 Asarum
Evaldsson Inga Odlingsv 28 A 374 50 Asarum
Holmberg Anders Holländarev 80 376 37 Svängsta
Ingemansson Lennart Björlings v 12 374 52 Asarum
Johansson Inga-Lill Odlingsv  68 374 50 Asarum
Näslund Siri Dragonvägen 13 374 53 Asarum
Olsson Åke Frälsegårdsvägen 12 374 50 Asarum 
Stephan Maria Gisels v 2 376 35 Svängsta
Uddin Heléne Iglav 2 b 374 53 Asarum

Valberedning
* Jeppsson Karin Jasminv 3 C 374 52 Asarum 
Duvskog Kjell Rosendalsv 36 374 91 Asarum 
Isaksson, Yngve Promenadst 72 376 36 Svängsta
* = Sammankallande

Distriktets medlemsutveckling
Medlemmar 4 357 +  79
    

Asarums Distriktsfullmäktiges rapport
Ett kanonår för distriktets butiker. Både Asarum och Svängsta 
hade stora omsättningsökningar. Tillsammans ökade dessa 
butiker över 1 miljon kronor. Fantastiskt roligt efter ett par år av 
negativa försäljningssiffror. Anledningen till framgångarna beror 
mycket på de positiva resultat som utmynnat efter det att vi haft 
hjälp av Renée Carlsson från Ambitioner AB, som tillsammans 
med personalen i dessa butiker hittat en rytm av bra attityder och 
nya tankar att se på saker och ting. 
även resultatmässigt har distriktets butiker gjort stora förbätt-
ringar. Omsättningsökningarna är självklart en orsak. Återbä-
ringen som försvann under sommaren samt bättre villkor från 
Coop har också bidragit.
Hela Coop Karlshamn jobbar hårt med ett hållbarare samhälle 
bl.a. investerade vi i en ny lastbil som vi använder för transporter 
mellan våra butiker. Lastbilen går förstås på biogas. Våra butiker 
källsorterar allt och det organiska avfall vi kasserar går vidare för 
förädling av biogas.
Nu ser vi fram mot 2015. Det nya poängsystemet som många 
tycker är det bästa på marknaden börjar sätta sig nu. Vi hoppas 
förstås att detta ska utmynna i fortsatta försäljningsframgångar.
På våra distriktsfullmäktigemöten har vi blivit informerade om 
våra butikers och föreningens utveckling på bästa sätt. Vi har på 
detta sätt utövat vårt medlemsinflytande.
Avslutningsvis vill distriktsfullmäktige tacka personal, styrelse 
och övriga medlemmar för gott samarbete under året.
Asarums Distriktsfullmäktige
 

Adress Strömmavägen 1
 374 32 Karlshamn

Telefon  0454-58 98 00

E-post info@coopkarlshamn.se

Hemsida www.coop.se/karlshamn

Vår internet-
handel www.cooponline.se

Org.nr. 736200-1278
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